
 انجمن الکلی های گمنام  

 ایرانالکلی های گمنام آدرس جلسات حضوری  
  ۰۷/۱۱/۱4۰۱تاریخ بروزرسانی : 

  )قزوین ـ البرزـ قم( 7ناحیه 
 09924001246ـ شماره ماندگار بانوان :   ۰933۰2۱2۰۱۰:  ناحیه ماندگار شماره  

 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

 گروه صبح کسری  ۱
 جواد آقایان هر روز صبح 8:۰۰ـ ۷:۰۰

09123453095 
 کسری جنوبی پشت پاسگاه داخل اتاق نگهبانی -جهانشهر  –کرج 

 

 و روزهای تعطیل جمعه 9:3۰ـ  8:۰۰

 گروه ایمان حیدرآباد 2
 2۰:3۰ـ  ۱9:۰۰

 همه روزه 
 محمد آقایان

09354899509 

ایرانی جنب فضای  خیابان  _بنی نجار  خیابان  _ حیدرآباد کرج

 عباآل تن پنج حسینیه سبز

 

 کوثر گروه اتحاد 3
 ۱9:3۰ـ  ۱8:۰۰

 چهارشنبه –دوشنبه –شنبه 
 سهیل    آقایان

09372800338 
 هاسَمن کوثر ـ اتاق قند ـ فرهنگسرای کارخانه چهارراه- کرج

 

 گروه آرامش مهرشهر 4
ـ چهارشنبه  دوشنبه - شنبه  2۱:۰۰ ـ ۱9:3۰

 جمعه -

 مهران آقایان

09190198556 
 بلوار ارم ـ خیابان دوم شرقی ـ ورزشگاه ولیعصر  -مهرشهر  –کرج 

 

 کیانمهر گروه مهر ۵
 ۱۷:۰۰ـ  ۱۵:3۰

 همه روزه 
 بهزاد آقایان

09129723855 

 نمازخانه – مهر بوستان ساماندهی - کیانمهر  – مهرشهر – کرج

 پارک
 

 بانوان گروه طلوع ۶
 پنجشنبه -شنبه سه ۱۶:3۰ـ۱۵:۰۰

  

 شقایق   بانوان

09363797341   
 هاسَمن کوثر ـ اتاق قند ـ فرهنگسرای کارخانه چهارراه- کرج

 

 گروه اتحاد بانوان ۷
 ۱۶:۰۰ـ۱4:3۰

 چهارشنبه -شنبه 
 مرجان بانوان

09120597505  

داخل نماز خانه  –پارک ابن سینا  –خیابان بنی نجار  –حیدرآباد 

 پارک
 

 گروه چمران 8
     جمعه-شنبهسه -یکشنبه ۱9:3۰ـ۱8:۰۰

  

 مهدی آقایان

09028402955 
 چمران پارک نمازخانه -چمران پارک-کرج

 

 خرمدشت گروه امید 9
 2۰:3۰ـ۱9:۰۰

 همه روزه 
 مسعود آقایان

09193653518 

 داخل -تاالرمیرداماد روبروی 6 و 5 یاسر بین - خرمدشت- کرج

 سوم طبقه حسینه

 

 گروه یاران ۱۰
ـ چهارشنبه  دوشنبه - شنبه 2۰:3۰ـ۱9:۰۰

 جمعه -

 مقصود آقایان

09149721499   

 به نرسیده - شهدا خیابان  -جنوبی ولیعصر - کمالشهر - کرج

 شهدا ورزشی سالن اول طبقه - پارکینگ جنب - شهدا مدرسه

 



 گروه ایمان حیدرآباد ۱۱
 2۰:3۰ـ  ۱9:۰۰

 همه روزه 
 محمد آقایان

09354899509 

ایرانی جنب فضای  خیابان  _بنی نجار  خیابان  _ حیدرآباد کرج

 عباآل تن پنج حسینیه سبز

 

 کوثر گروه اتحاد ۱2
 ۱9:3۰ـ  ۱8:۰۰

 چهارشنبه –دوشنبه –شنبه 
 سهیل    آقایان

09372800338 
 هاسَمن کوثر ـ اتاق قند ـ فرهنگسرای کارخانه چهارراه- کرج

 

 گروه آرامش مهرشهر ۱3

  2۱:۰۰ ـ ۱9:3۰
ـ چهارشنبه  دوشنبه - شنبه

 جمعه -

 آقایان
 مهران

09190198556 
 بلوار ارم ـ خیابان دوم شرقی ـ ورزشگاه ولیعصر  -مهرشهر  –کرج 

 

 کیانمهر گروه مهر ۱4
 ۱۷:۰۰ـ  ۱۵:3۰

 همه روزه 
 بهزاد آقایان

09129723855 

 نمازخانه – مهر بوستان ساماندهی - کیانمهر  – مهرشهر – کرج

 پارک

 

 بانوان گروه طلوع ۱۵
 پنجشنبه -شنبه سه ۱۶:3۰ـ۱۵:۰۰

  

 شقایق   بانوان

09363797341   
 هاسَمن کوثر ـ اتاق قند ـ فرهنگسرای کارخانه چهارراه- کرج

 

 گروه اتحاد بانوان ۱۶
 ۱۶:۰۰ـ۱4:3۰

 چهارشنبه -شنبه 
 مرجان بانوان

09120597505  

داخل نماز خانه  –پارک ابن سینا  –خیابان بنی نجار  –حیدرآباد 

 پارک

 

 گروه چمران ۱۷
     جمعه-شنبهسه -یکشنبه ۱9:3۰ـ۱8:۰۰

  

 مهدی آقایان

09028402955 
 چمران پارک نمازخانه -چمران پارک-کرج

 

 خرمدشت گروه امید ۱8
 2۰:3۰ـ۱9:۰۰

 همه روزه 
 مسعود آقایان

09193653518 

 داخل -تاالرمیرداماد روبروی 6 و 5 یاسر بین - خرمدشت- کرج

 سوم طبقه حسینه

 

۱9 
 گروه نیروانا

 

 2۱:۰۰ـ۱9:3۰
 همه روزه 

 یوسف   آقایان ـ بانوان 

09373317402 

 جنب -ملت  پارک - امام یادگار بلوار - رسالت چهارراه - نظرآباد

 استخرفجر

 

 گروه آرامش )شب( 2۰
 شنبه 22:۰۰ـ2۰:3۰

 

  محمد آقایان

09354899509 

انتهای کوچه  –میدان شهید فالحی  –طالقان  –اتوبان کرج قزوین 

 داخل کانکس –
 

 گروه آزادی 2۱
 22:3۰ـ2۱:۰۰

  چهارشنبه - دوشنبه - شنبه
  مجتبی آقایان

09361328397 

د مسج – کوچه ادیب مجانی )آبگوشتیها( –خیابان مولوی  – قزوین

 صاحب الزمانس

 

 گروه استقامت 22
 ۱9:3۰ـ۱8:۰۰

  چهارشنبه - دوشنبه - شنبه
 جواد آقایان

09117192946 

جنب  –پمپ بنزین شیرین سو  -65جاده قزوین رشت کیلومتر

 شعبه نفت

 

23 
  حیدری گروه کوثر

 قزوین

 شنبه ـسهـ  دوشنبه ـ شنبه 2۱:3۰ـ2۰:۰۰
 جمعه ـ چهارشنبه

 حسین   آقایان

09356995709 

 یحسینه- مهدی کوچه- حیدری خیابان  -حیدری محله -قزوین

 جعفر ابنموسی مسجد
 

 گروه نصرت آباد 24
 دوشنبه ـ یکشنبه ـ شنبه  2۰:3۰ ـ ۱9:۰۰ 

 ـ چهارشنبه شنبه ـسه
 پنجشنبه

 آقایان
   داود  

09196939001 
 حسینیهقزوین ـ نصرت آباد ـ فلکه درویشی ـ کوچه جهاد ـ داخل 

 



 

 قم گروه سالمت 2۵
 2۱:3۰ـ2۰:۰۰

 همه روزه 
   جواد   آقایان

09126520740 

 جنب -شهید موسوی خیابان از بعد- امام یادگار خیابان   - قم

 سی ای دی کتابخانه

 

                                    ۰9۱94۵۶۵۶۷۰دفتر مرکزی ایران :                  ۰2۱۷۷۵۵4۶۶3تلفن دفتر مرکزی  :            

 ۰9۰۵۱۵۵2۰۰2:  آنالین کمیته تلفن             ۰9۱94۷۰۰۷۱۱روابط عمومی منطقه ایران)بانوان ( :                    ۰9۱99۱۷9۵۱9روابط عمومی منطقه ایران : 

 ۱۶3884۷۵8۱: پستی ـ  کد 2 واحد 2 پالک ـ هشیاری کوچه ـ نژاد اکبر لطیف شهید خیابان ـ نامجو میدان ـ تهران آدرس دفتر مرکزی : 

 کنفرانس :   فری لینک
https://join.freeconferencecall.com/iran.aa  

 (:ایمیل) الکترونیک پست
iranaa0@gmail.com  

 سایت :
www.iranaa.org 

 

https://join.freeconferencecall.com/iran.aa
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